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      Урок з теми «Зачіска на основі косичок» структурується по - особливому, 

він передбачає вагомий кінцевий результат, бо  волосся – це прикраса, яку 

людині подарувала природа. Кожна зачіска повинна підкреслювати 

індивідуальність, винятковість людини, стати складовою частиною її іміджу, 

гармонійно співіснувати з макіяжем, одягом, типом обличчя. 

        Коси – відмінний спосіб, щоб створити свій оригінальний образ. Жінка з 

косичками ніколи не залишається непоміченою. Зачіски з плетінням із 

волосся – це завжди красиво, модно і стильно. Зачіски з косичок добре 

зарекомендували себе і в повсякденному житті, і для урочистостей.         

      У методичній розробці особлива увага надається мотивації навчальної 

діяльності, опорно-пошуковому завданню, актуалізації опорних знань учнів. 

      Сприйняття і засвоєння нового матеріалу проводяться методами 

поєднання розповіді викладача з доповідями учнів, роботою з інструкційно - 

технологічною картою.  

 Матеріал уроку можна використати і в позакласній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Анотація. 

2. Характеристика й навчально – виховна задача теми уроку. 

3. Методичні рекомендації щодо проведення уроку. 

4. Структура уроку. 

5. План-конспект уроку. 

6. Додатки : 

 інструкційно – технологічна карта; 

 кросворд; 

 слайди. 

7. Використана література, Internet - сайти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика й навчально - виховна 

задача теми уроку. 

        Тема «Зачіска із косичок» одна із 

важливих тем при вивченні перукарської 

справи. Коси –  відмінний  спосіб, щоб створити 

свій оригінальний , неповторний  образ. Жінка з 

косичками ніколи не залишається непоміченою, вона сміливо висловлює своє 

Я оточуючим. Зачіски з косичками – це завжди красиво,  модно і  стильно. 

Плетіння із волосся залишається актуальним трендом і цього року. Особливу 

увагу в моді 2013 року зачісок  на довге волосся заслуговує плетіння і зачіски 

із косичок. Натуральна недбалість цінується стилістами цього року понад 

усе. Тільки такі косички надають образу природність і кокетство. Але все ж 

таки кожна людина вибирає зачіску з косичками за своїм смаком і 

можливостями.  Зачіски із косичок добре зарекомендували себе і в 

повсякденному житті, і для урочистостей. Особливо популярні сьогодні коса 

«риб'ячий хвіст» та колосок набік.   

Зачіска – це естетичне оформлення волосся, надання йому певної форми 

шляхом стрижки, завивки або укладки. Починаючи моделювати зачіску, 

перукар, крім зовнішніх даних і стану волосся, повинен враховувати і 

індивідуальні особливості людини. Не треба забувати про ще один важливий 

фактор – зачіска повинна відповідати своєму призначенню. Беручи до уваги 

вік, треба пам’ятати, що зачіска дитини, молодої або літньої людини, 

звичайно, повинна відрізнятися. Різниця  зумовлена і особливостями статури, 

і психології, і способом життя відповідної вікової групи. 

Зачіски виконуються різними інструментами. Щоб добре орієнтуватися 

серед великої кількості інформації, яку ми отримуємо із різних джерел та 

правильно обирати зачіску відповідно до тих чи інших подій у житті людини, 

перукар повинен розумітися на різних видах зачісок  та способах укладання 

волосся. 



Для сприйняття нового матеріалу учні вже мають опорні знання з таких 

тем, як «Стиль у зачісці», «Інструменти для укладання волосся», «Способи 

укладання волосся», «Класифікація зачісок», «Типи зачісок» «Плетіння із 

волосся», які і допомагають добре сприйняти новий матеріал. Особливістю 

уроку є те, що він проводиться за допомогою елементів технологій 

критичного мислення та інтерактивних технологій. Під час проведення 

уроку застосовувалися різні сучасні методи навчання. 

        Знання, які отримують учні, потрібні при вивченні наступних тем: 

«Модельні зачіски», «Модельні зачіски різних типів», «Розробка та 

моделювання зачісок». Даний матеріал застосовується також при вивченні 

предмета «Основи моделювання» та  для виконання дизайн-аналізу зачіски. 

На уроці учні отримують відповіді на такі питання: 

 Історія косоплетіння; 

 Технологія виконання зачіски з косичок. 

Вони вчаться працювати з інструкційно-технологічними картами, розробляти 

зачіски на основі запропонованої та модельні зачіски із косичок. Знання зі 

способів укладання, з інструментів та приладдя для виконання зачісок, 

розподіл зачісок за призначенням, особливість виконання повсякденних, 

вечірніх, видовищних зачісок,  афрокосички, стиль у зачісці 

удосконалюються та розширюються, а такі знання, як історія коси, зачіски із 

косичок отримують вперше. 

       Виховною задачею уроку є виховання естетичних смаків, 

відповідальності, спостережливості, поваги до думок і позицій інших учнів, 

культури конструктивного мислення, культури мовлення,  любові до 

професії. 

 

Методичні рекомендації щодо проведення уроку. 

       Успіх будь - якого уроку значною мірою  

залежить від того, наскільки учні зацікавлені 

матеріалом. Матеріал даного уроку готує учнів до 



виконання різного роду самостійних завдань, як теоретичних, так і 

практичних. Вирішальною умовою, яка визначає якість викладання і 

засвоєння його учнями, є правильна послідовність висвітлення питань теми.  

Урок проводиться в такій послідовності: 

 Оголошення теми та мети уроку. 

 Мотивація навчальної діяльності. 

 Проблемно – пошукове завдання. 

 Актуалізація опорних знань учнів. 

 Вивчення нового матеріалу.  

 Закріплення нового матеріалу. 

 Рефлексія.  

 Підведення підсумків уроку. 

 Домашнє завдання. 

Така структура планування уроку забезпечує висвітлення матеріалу в 

логічній послідовності, сприяє максимальній активності учнів на уроці, 

питання ставляться таким чином, щоб учні намагалися вирішувати їх 

самостійно. 

Під час проведення уроку були використані такі методи навчання: 

 Бесіда , яку використовували на початку уроку, щоб підвести учнів до 

розуміння завдання уроку, а також коли підводилися підсумки уроку. 

 Наочні методи навчання - мультимедійна система, опорні конспекти 

та навчальні елементи дають можливість краще засвоїти матеріал. 

 Під час актуалізації опорних знань були використані практичні 

методи навчання -  це дидактичні ігри, есе,  кросворд «Навпаки», 

озвучення малюнка, робота з інструкційно-технологічною картою. 

        Інтерактивні  методи та технологія критичного мислення створюють 

на уроці атмосферу зацікавленості, пожвавлюють процес засвоєння, 

закріплення й узагальнення знань, умінь і навичок. Метод  «Прес» дає 

можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з 

проблемного питання, аргументовано, чітко, стисло. «Дизайн-аналіз» - вчить 



робити висновки, аналіз вивченого матеріалу, обґрунтовано давати 

характеристику зачісці, метод «Кейс-стаді» вчить аналізувати проблемну 

ситуацію із реального життя, есе показує творче застосування знань, 

передбачає вираження учнем  своєї точки зору, особистої суб’єктивної 

оцінки предмету міркування, прийом «Озвучування» спрямовує на 

усвідомлення змісту інформації, обробки і аналізу її, логічну побудову свої 

думки, здатність мислити мобільно. 

       Не менш важливу роль у процесі навчання відіграє наочність. Підчас 

презентації застосовується мультимедійна система.. На дошці записано 

епіграф уроку: «Гарна коса-дівоча краса».  Результативним  методом 

забезпечення міцності засвоєння знань є різні вправи. Наприклад, виконання 

«Дизайн-аналізу» зачіски, розробка технології виконання зачіски на основі 

даної. Активність  на уроці є важливим засобом розвитку розумових 

здібностей учнів, сприяє більш міцному й свідомому засвоєнню матеріалу. 

Активність  учнів проявляється у виступах, відповідях на запитання 

викладача, товаришів. На уроці в учнів виховуються наполегливість, 

охайність, культура мовлення, комунікативність, здатність критично 

сприймати, аналізувати й оцінювати події та явища, естетичні смаки. 

         Робота під час підготовки випереджального завдання привчає учнів 

аналізувати інформацію, більш практично сприймати реальність, робити 

правильні висновки.  

Закріплення нового матеріалу проводиться шляхом бесіди та методу «Прес» 

(обґрунтуйте або спростуйте тезу), де під час відповіді учень повинен 

висловити свою думку, обґрунтувати її, навести приклад, а також 

практичного завдання по розробці зачіски на основі даної, робота з 

малюнком.   

       Домашнє завдання можна розглядати як індивідуальну форму роботи 

навчальних занять. Воно є продовженням роботи учнів на уроках. Домашнє 

завдання є диференційоване. Таке  завдання дозволяє виявляти особливо 

обдарованих учнів і цілеспрямовано розвивати їхні здібності. Індивідуальний 



підхід до дітей при організації домашньої навчальної діяльності реалізується 

через завдання різного обсягу, різної складності, різного ступеня надання 

допомоги. Завдання – «мінімум» обов’язкове для всіх учнів, а завдання – 

«максимум» розраховані на тих, хто особливо цікавиться предметом. Таке 

завдання дозволяє легко вибрати такий вид завдання, який відповідає 

конкретному змісту навчального матеріалу і можливостям учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Організаційний момент. 

2. Повідомлення теми, цілей та задач уроку. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Актуалізація опорних знань учнів. 

5. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу. 

 Розповідь викладача. 

 Повідомлення учнів про історію коси. 

 Вірш «Розпустили кучері дівчата». 

 Робота з інструкційно -  технологічною картою зачіски. 

6. Закріплення та повторення нового матеріалу. 

7. Рефлексія 

8. Підведення підсумків уроку. 

9. Оголошення і коментар оцінок. 

10. Домашнє завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ 

Тема :  Зачіска на основі  косичок.                                                                       

Мета :  розширити і поглибити знання 

про зачіски, показати 

актуальність косичок на 

сьогоднішній день, ознайомити 

учнів із історією коси, 

розглянути технологію 

виконання зачіски на основі 

косичок, навчити аналізувати, 

знаходити можливі рішення, 

працювати з інструкційно - технологічною картою зачіски. 

 Розвивати активність, самостійність, послідовність у роботі, 

пізнавальний інтерес, вміння осмислювати отриману інформацію, 

робити висновки і узагальнення, переносити знання в нову ситуацію, 

відстоювати свої позиції. 

 Виховувати відповідальність, уважність, спостережливість, чуття 

такту, повагу до думок інших учнів, культуру конструктивного 

мислення, культуру мовлення, естетичні смаки, любов до професії. 

Спонукати учнів до подальшого поглиблення знань про зачіски із 

косичок. 

Тип уроку: комбінований. 

Вид уроку: урок з елементами інтерактивних технологій та технологій 

критичного мислення. 

Завдання: актуалізувати знання учнів з теми «Модельні зачіски»,      

познайомитися із    історією косоплетіння, розглянути технологію виконання 

зачіски на основі косичок, з’ясувати   чи є майбутнє у зачісок із косичок, 

показати учням  як тема  «Дівочі коси» використовувалася діячами  

мистецтва. 



Очікувані результати: учні засвоють технологію виконання зачіски із 

косичок, зможуть навести приклади використання теми «Дівочі коси» 

діячами мистецтва,  розповісти про історію косоплетіння та дати відповідь на 

проблемно-пошукове завдання : «Чи є майбутнє у зачісок із косичок?» 

Ключові питання: 

1. Історія косоплетіння. 

2. Коси в наш час. 

3. Коси в творах діячів мистецтва. 

4. Технологія виконання зачіски із косичок. 

Метод навчання: пояснювально – ілюстративний, проблемний та частково – 

пошуковий. 

Обладнання: мультимедійна система, інструкційно - технологічні карти, 

кросворд, роздавальний матеріал, підручник, дидактичні ігри, 

презентація. 

Міжпредметні зв’язки: українська література, історія, основи моделювання, 

художня культура, етнографія та фольклор рідного краю. 

На дошці епіграф: 

Гарна коса – дівоча краса (приказка). 

 

 

Проблемно – пошукове завдання: Чи є майбутнє у зачісок із 

косоплетіння? 

 

 

Хід уроку. 

1. Організаційна частина. 

 Перевірка наявності учнів.  

 Перевірка підготовки учнів до уроку. 

2. Повідомлення теми, цілей та задач уроку. 

 Показ слайд - шоу «Зачіски із косичок». 



 

 Слово вчителя. 

 Переглянувши ці прекрасні зачіски із косичок, я думаю, що ви зрозуміли 

про що ми сьогодні будемо говорити. Тема нашого уроку - «Зачіска на основі 

косичок». Ми з вами познайомимося із історією коси, актуальністю цих 

зачісок на сьогоднішній день та розглянемо технологію виконання зачіски на 

основі косичок. Епіграфом уроку є народна приказка «Гарна коса-дівоча 

краса». 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

        Коси –  відмінний  спосіб, щоб створити свій оригінальний, неповторний  

образ. Жінка з косичками ніколи не залишається непоміченою, вона сміливо 

висловлює своє Я оточуючим. Зачіски з косичками – це завжди красиво,  

модно і  стильно. 

4. Актуалізація опорних знань учнів. 

Перш ніж ми перейдемо до вивчення 

нової теми,  давайте згадаємо пройдений 

матеріал по темі «Модельні зачіски». 

Завдання: 

 робота з кросвордом «Навпаки»  

«Модельні зачіски».  

Кросворд «Навпаки»:  заповнена сітка, а 

текстове завдання необхідно скласти. 

 

Слайд - шоу 



Очікувана  відповідь. 

1. Щітка, яку використовують при укладанні волосся феном. 

2. Стиль у зачісці, коли поєднуються різнорідні елементи, що належать 

різним стилям. 

3. Форма, яка надається волоссю шляхом розчісування, укладання, 

стрижки. 

4. Тупіруване, вичесане та викладене в тугі валики волосся. 

5. Зачіска козаків-запорожців. 

6. Насадка для фена. 

7. Засіб для укладання волосся. 

8. Укладка феном та каркасною щіткою. 

9. Хімічне волокно для плетення афрокосичок. 

10.  Волосся завите в трубочку. 

11.  Техніка укладання, при якій  відбувається збивання волосся  з 

внутрішнього боку пасма без наскрізного проникнення зубців гребінця.  

  

 

 озвучити композицію із фото сучасних зачісок; 
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Прийом «Озвучування» спрямовує на усвідомлення змісту інформації, 

обробки і аналізу її, логічну побудову своєї думки, здатність мислити 

мобільно. 

 

Очікуваний результат.  

Перед нами  композиція із фото  сучасних зачісок. Ми бачимо зачіски 

виконані в різних стилях. Це і еклектика, діловий, класичний, романтичний, 

елегантний стилі та стилізація у зачісці. Вдало виконана композиція із різних 

елементів зачіски надає людині неповторного образу. Зачіски, які ви бачите, 

виконані переважно із таких елементів, як косички, локони, буклі, бант, 

хвилі. Головним чином, -  це вечірні зачіски, але зачіски верхнього ряду 

можна віднести також і до побутових - нарядних. Гарно виконані композиції 

покращують емоційний стан людини, що ми і спостерігаємо на цих 

зображеннях. Художнє оформлення зачісок показує гарні естетичні смаки 

майстрів та їх сприйняття прекрасного при створенні художніх образів.  Ці 

зачіски не можуть не привернути увагу. Я вважаю, що тільки любов до 

професії, до людей, до прекрасного допомогла майстрам своєї справи 

виконати ці прекрасні креативні зачіски. 

 

 

 скласти десять речень, ключове слово «зачіска»; 

 

Очікуваний результат . 

1. Зачіска – це форма, яка надається волоссю під час розчісування, 

укладання, стрижки, завивки. 

2.  Косичка є елементом зачіски.                          

3. Зачіски дівчат нашої групи відносяться до ділового стилю. 

4. При моделюванні зачіски обов’язково  до уваги беруться 

індивідуальні особливості людини.            



5.  Ацентральний тип зачіски - це коли все волосся зачісують за 

напрямком його росту.              

6. Побутові зачіски діляться на повсякденні та нарядні.                                     

7. За статтю та віком  зачіски діляться на жіночі, чоловічі,  для молоді, 

дитячі, унісекс (універсальні), онісекс (поза статтю).                          

8.  Діловий стиль у зачісці створюється за допомогою простих обрисів, 

обмеженої кількості деталей, передбачає відсутність надмірного 

декору.                                                                                                                                                                                          

9. Метою перукаря є підкреслення позитивних рис клієнта і маскування 

недоліків за допомогою зачіски.                                      

10.    Модні зачіски – це зачіски, які у певний час найпоширеніші.  

 

 Есей (есе) - ( міні - твір з проблемного питання «Яке значення для  

людини має зачіска?»)  

Есе показує творче застосування знань, передбачає вираження учнем  

своєї точки зору, особистої суб’єктивної оцінки предмету міркування. 

 

    Очікуваний результат.  

                 Яке значення для  людини має зачіска? 

Французи  говорять: «Про людину можна судити по його взутті та 

зачісці». Ніщо  не має на нас більшого враження, як зачіска людини. Як би 

гарно людина не виглядала, а безглуздя на голові все зіпсує. Це стосується 

абсолютно всіх. 

Зачіска впливає на настрій, дарує радість і щастя, або наводить смуток і 

депресію. Вона говорить про внутрішній стан людини, є важливим 

елементом іміджу, унікальним інструментом самовиявлення людини. За 

допомогою зачіски легко змінити свій імідж і стиль. Імідж не врятує навіть 

дорогий одяг, якщо загальне враження буде зіпсоване невдалою зачіскою. 

Стильна зачіска – про це мріють багато чоловіків і жінок: ефектна зачіска , 

що гармоніює із зовнішністю, відіграє велику роль у очах оточуючих.  



Смак, вміння гарно і модно укладати волосся, виглядати завжди 

ідеально – все це закладається в ранньому дитинстві. Зовнішність людини 

має свої фізичні особливості. Зачіска здатна змінити і покращити 

зовнішність, підкреслити переваги і завуалювати недоліки. 

Звичайно зачіска повинна надавати впевненості, але для того, щоб це 

сталося, вона перш за все повинна подобатися вам. Іноді при зміні зачіски 

змінюється не тільки життя, але і поведінка людини, його манера триматися, 

з’являється самовпевненість в собі.  

В народі кажуть : «Якщо не можеш щось змінити у житті, зміни хоча б 

зачіску». 

Зачіска , в першу чергу – це самопрезентація в соціумі. 

Гарна зачіска – це ваша візитна картка.  

 

5. Засвоєння нового матеріалу. 

Слово вчителя. 

        Зачіски із косичок  - це завжди красиво, модно і стильно. Плетіння із 

волосся залишається актуальним трендом і цього року. Ви добре знаєте, що 

косички в залежності від способу плетіння бувають різних видів. Давайте 

згадаємо з вами , які косички бувають. 

 

Очікувана відповідь.  Косички бувають: звичайні , складно плетені, 

колосок, напівколосок, мережана, рибячий хвіст, батіг, косичка-

пшеничка, французька коса, афрокосички, дреди, брейди тощо.  

 

    

Особливу увагу в моді 2013  року зачісок  на довге волосся заслуговує 

плетіння і зачіски із косичок. Натуральна недбалість цінується стилістами 

цього року понад усе. Тільки такі косички надають образу природність і 

кокетство. Але все ж таки кожна людина вибирає зачіску з косичками за 

своїм смаком.  Зачіски із косичок добре зарекомендували себе і в 



повсякденному житті і для урочистостей. Особливо популярні сьогодні коса 

«риб’ячий хвіст» та «колосок» набік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Дівочі коси» хвилювала і людей мистецтва: художників,  поетів, 

композиторів. 
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Учень читає вірш «Розпустили кучері дівчата» 

            (слова української народної пісні) 

    Розпустили кучері дівчата, 

Підвели ще й брови для краси.  

Тільки  ти роби, як вчила мати,  

Не   обрізуй русої коси.  

 

Хай вона росте густа та пишна,  

Чорнобровим  хлопцям на біду. 

Я тобі, моя чарівна  вишня,  

Сам троянди в косу заплету . 

 

Стану рано-вранці до схід сонця, 

Назбираю квітів запашних .  

Що є краще за дівочі коси  

І троянди вплетені у них.  
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Назву «Дівочі коси»  має навіть водоспад у Приельбруссі, який знаходиться 

на висоті 2800м. Свою назву водоспад отримав  за численні струмки, що 

широко розтікаються по опуклому кам’яному руслу. По дрібних жолобах 

стікають струмки води, дуже схожі на розпущені коси дівчини-горянки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово вчителя. 

        А чи знаєте ви приказки, де згадується коса? Я зараз буду починати 

приказку, а ви продовжте її. 

1. Дівчина з косою,……………………………… як трава з росою. 

2. Нема коси,………………………………………… нема краси. 

3. Дівка без коси, …………………………………. що кінь без гриви. 

4. У неї в косах сорока…………………………. гніздилась. 

5. Подивися на косу -……………………… подумай про господиню. 

6. Увесь той розум,…………………………. що коса. 

7. Коса -…………………………….. дівоча краса. 

8. Довга коса -……………………. довгий розум. 

9. Яка коса -………………………… така й краса. 

10. Не треба на людях заплітатися, бо …………. не прийдуть свати у хату. 

 

слайд



Виникає питання : «А як же давно зачіски із косичок полюбилися  

людям?» 

Учень .  Повідомлення про історію коси.  

                                    Зміст 

                    1. Історія плетіння кіс. 

                    2.  Коси на Русі. 

                                  1. Історія коси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

        Здавна головною прикрасою жінки вважалося довге гарне волосся. 

Згідно з переказами, в ньому зберігалася вся мудрість і сила людини, а при 

виборі майбутньої дружини дивилися на статуру, обличчя і товщину коси.  

Зачіска з'явилася навіть раніше одягу, вона розповідала про безліч речей - 

про плем'я, про характер, про наміри. Найзручніша зачіска - коса. Дрібні 

косички носили в Африці. Коси і косички носили деякі племена індіанців. А 

для нас коси - традиційна українська  зачіска. Само по собі довге волосся 

вважалося прикрасою. 

       У Греції та Римі можна бачити складні зачіски з кіс, благо до нас дійшли 

зразки скульптур і живопису. Римські матрони любили високі каркасні 
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зачіски з пучками косичок. Вони носили зачіску, що складалася з завивки 

хвилями і кіс, покладених поверх них. Робили вони і високі складні зачіски, в 

яких поєднувалися різного виду локони, розташовані ярусами, при цьому на 

потилиці або низько на шиї з тонких кісок робили плоский пучок, укладаючи 

його у вигляді корзинки або мушлі. Не нехтували римляни і накладними 

косами.                 

         Потім настали інші часи: в Західній Європі в середні віки тон задавала 

церква, і жінки зобов'язані були покривати голову. Коси не пішли з життя: 

під головним убором у дам були скроневі коси, перевиті широкими 

стрічками. Іноді коси знатних осіб були дуже довгими, завдяки додаванню 

окремих смужок тканини.  Носили коси і в сітках над вухами, зачіска 

нагадувала равлика або баранячий ріг, за що і отримала подібну назву. 

        Готика зажадала зміни образу. Дами, як і раніше, носили головні убори, 

на лобі вони залишали тонку кіску, покладену в формі півкола. В той час 

з'явилася і зовсім нова зачіска з кіс, закручених над вухами у вигляді 

равликів. Для цих "равликів" виготовлялися спеціальні прикраси. 

        В епоху Відродження волосся перестали ховати під  головними уборами. 

Це дало новий імпульс зачіскам, до них повернулася індивідуальність, смак, 

фантазія виконавця. Однією з найпопулярніших зачісок був зібраний на 

потилиці пучок, перев'язаний хрестоподібно. Локони по обидва боки обличчя 

коротко підстригали. Щоб  надати необхідні зачісці об'єм і форму, дами 

використовували накладні коси. 

        У європейському житті в XVI столітті відбувалися зміни, епоха 

Відродження змінилася пануванням іспанської моди з її сухим стилем, що 

відбилося і на зачісках. Хоча строгість іспанських зачісок не мала на увазі їх 

простоти: складні зачіски знатних дам включали в себе елементи з кіс. Така 

зачіска складалася з прямого проділу і кіс, покладених бубликами на щоках. 

        У XVII столітті, з поширенням перук, коса тимчасово йде з моди. Проте 

в епоху рококо вона проявляє себе в чоловічому колі. На напудреній перуці її 

біля основи  



перев'язували чорною  стрічкою, кінець завивали над чолом і збивали кок, 

створюючи при цьому тугі буклі на скронях. 

       У наступні часи мінялася не стільки мода на зачіски, скільки мода на 

перуки. І лише за часів французької Директорії француженки згадали про 

коси, почали з’являтися варіанти зачісок з пучками і косами. Локони 

зникають, їм на зміну приходять гладкі форми і коси, які укладають в вигляді 

бубликів. Пучок з кіс поступово змістився з верхівки на потилицю, ставши 

більш пласким.  

         У XIX столітті коси повертаються в жіночі зачіски. Накладні коси 

пучками напускаються на щоки і потилицю. У салонах виготовляли постижі, 

які дозволяли змінювати зачіску протягом дня. Якщо вдень робили зачіску 

більш скромною, тo увечері на бал, в театр перукарі створювали більш 

складні композиції з локонами і косами. Найпростішим і найпоширенішим 

вважали плетіння в три пасма - "російську косу", але плели і об'ємні тонкі 

колосовидні косички, широкі плоскі коси в кілька пасом. Вони прикрашали 

пучки в дамських зачісках. Коси носили у всіх країнах світу, але для нас  

вони завжди будуть асоціюватися з Давньою Руссю.      

 

2. Коси на Русі. 

На Русі з давніх часів символом дівочої краси вважалася коса. Ця зачіска 

була поширена ще в домонгольський період. Жіночі зачіски Стародавньої 

Русі та Московської держави довгий час зберігали національний колорит -

коси. Існував  поділ на дівочі та жіночі зачіски. Дівчата прикрашали косу на 

кінці стрічкою або "накосником". Це була дощечка з берести, розшита 

намистинками. Волосся не покривали, зачіску доповнювала стрічка або вінок 

на голові. В день весілля подружки нареченої під спів протяжних сумних 

пісень з плачем розплітали дівочу косу, щоб переплести її на дві скроневі і 

укласти короною навколо голови, зачіску покривали маленької полотняною 

шапочкою ("повойник"), щоб сторонні чоловіки не могли побачити волосся.  



     Заміжні жінки не мали право відкривати волосся при сторонніх чоловіках 

- тільки на своїй половині, при чоловікові. На Русі існував вираз 

"осоромитися", що означало зірвати покривало з голови. В поемі   

       М.Ю.Лермонтова про це йде мова. Молодий опричник завдав образи 

красуні Олені Дмитрівні, дружині купця Калашникова, за що був викликаний 

на кулачний бій і убитий ...         

          Після 1917 року змінилася мода на зачіски. Трудящі жінки стали 

носити короткі стрижки "під гребінку". А ті, хто не хотів розлучатися зі своїм 

довгим волоссям, продовжували носити традиційні коси, укладаючи їх "в 

кошик" або обвиваючи навколо голови "короною", "віночком". У повоєнні 

роки на кілька десятиліть коси стають незмінною зачіскою для школярок. І 

до 90-х років величезне число дівчаток носили косички (в молодших класах - 

часто дві). Час від часу дизайнери моди і стилю намагалися повернути косам 

колишню популярність, але довгий час це не зустрічало розуміння. Однак 

коси повернулися в несподіваному виконанні. Тепер в них більше етнічних 

мотивів, запозичених з різних культур. І сьогодні коса  залишається 

символом жіночності, краси і стилю, що не залежить від примх моди. 

слайд



Слово вчителя. 

        Ви бачите, що зачіска із косичок була актуальною в усі часи. Сьогодні 

ми познайомимося із технологією виконання зачіски на основі косичок. Вам 

пропонується технологічна карта зачіски ( фотоматеріал  зачіски із інтернет - 

сайту (http://forwumen.ru) ). 

 Опрацюйте її і спробуйте сконструювати технологію її виконання. 

 

 

Учень розповідає про технологію  виконання даної зачіски.  

Слово вчителя. 

А зараз я вам роздам інструкцію до технологічної карти. Уважно 

прочитайте її і скажіть, чи правильно ми з вами зрозуміли технологію 

виконання зачіски. 

Учні роблять уточнення стосовно виконання зачіски. 

Слово вчителя. 

1. Якщо не робити акуратну розтріпаність,  то що зміниться у загальному 

вигляді зачіски? 

слайд

http://forwumen.ru/


Очікувана відповідь. Зачіска матиме більш повсякденний вигляд в 

діловому стилі. 

2. Який декор ви б запропонували? 

Очікувана відповідь.  Можна запропонувати декоративні шпильки з 

намистинками. Але щоб остаточно запропонувати декор, треба 

знати, яка сукня, аксесуари. 

3. Як по - іншому називають косу «риб'ячий хвіст»? 

Очікувана відповідь.  Коса «риб'ячий хвіст»  по - іншому 

називається «батіг», «косичка – пшеничка». 

6. Закріплення та повторення нового матеріалу.  

Завдання : 

 Виконайте дизайн-аналіз зачіски на основі косичок. 

 В результаті кожен учень робить записи своїх власних думок та ідей. Учні 

аналізують виріб (в даному випадку зачіску) з метою проникнути в задум 

дизайнера, зрозуміти взаємовідносини між формою, призначенням, 

матеріалами, засобами виробництва. 

Приклад схеми виконання «Дизайн-аналізу» зачіски. 

 Стиль:__________________________ 

 Тип зачіски:_____________________ 

 Силует :_________________________ 

 Елементи зачіски:________________ 

 За призначенням:________________ 

 За способом виготовлення:________ 

 За статтю та віком:_______________ 

 За довжиною волосся:_____________ 

 За модністю:_____________________ 

 Декор:___________________________ 

 

Очікувана відповідь. 

Зачіска із косичок  – вечірня зачіска. Вона відноситься до напрямку 

стилізація. Тип даної зачіски індивідуальний, силует напівприлеглий. Вся 



композиція складається із коси «риб’ячий хвіст», яка виконувалася в техніці 

«колоска» та мережаної коси. 

При виконанні зачіски використовували гребінець, а із засобів для укладання 

- лак для волосся. За призначенням вона видовищна, за статтю та віком – 

жіноча, за способом виготовлення - холодна. Вся композиція  виконана на 

довгому волоссі. За потребою зачіску можна прикрасити відповідним  до 

образу декором. 

 

 Складіть 5 питань до технологічної карти.  

Постановка учнями запитань розвиває критичне мислення. Цей прийом 

використовується і при закріпленні знань, і при актуалізації знань.   

 

Очікувана відповідь. 

1. Які елементи зачіски виконуються для створення даної 

композиції? 

2. Яким чином виконується акуратна розтріпаність? 

3. Який вид коси виконується у  цій зачісці? 

4. Які інструменти застосовують при виконанні зачіски? 

5. Як укладаються коси у НПЗ? 

 

 

 Обґрунтуйте або спростуйте тезу: «Зачіски із косичок краще 

підходять до ділового стилю». 

Учням пропонується запитання, на які може бути відповідь «за чи 

проти». Кожен обирає свою власну думку і під час обговорення відстоює, 

аргументуючи її. 

Етапи відповіді: 

 Я вважаю… 

 Тому що … 

 Наприклад … 

 Отже (висновок) … 

 



Очікувана відповідь. 

Я вважаю, що це не так, тому що за допомогою косичок можна 

створити зачіски, які підходять до різних стилів. 

Наприклад  зачіски із косичок можуть відноситися до ділового стилю, 

екстравагантного, етнічного, екзотичного, елегантного, еклектики, стилізації 

тощо. Отже, зачіски із косичок, в залежності від композиції та загального 

образу людини  можуть відноситися до різних стилів. 

 

 Вам пропонується зображення зачіски. Спробуйте по загальному 

вигляду розказати технологію виконання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувана відповідь. 

Технологія виконання. 

1. Волосяний покрив за допомогою косого проділа ділимо на дві частини. 

2. Повздовж крайової лінії росту волосся на лобі та повздовж косого 

проділа заплести «напівколосок». 

3. Також «напівколосок» можна заплести з правого боку і з'єднати ці дві 

косички біля вуха. 



4. Волосся нижче косого проділу накрутити на електрощітці або бігуді. Із 

створених локонів зробити стружку, яку потім начесати злегка, щоб 

створити повітряні локони. 

5. Кінчики косичок можна теж накрутити на бігуді, а можна заплести 

косичку і укласти за бажанням. 

6. У місці з’єднання косичок можна прикріпити якусь прикрасу.  

7. Зачіску зафіксувати лаком. 

 Запропонуйте варіант зачіски на основі цієї зачіски. 

 

1. Розподіл волосяного покриву голови виконуємо також. 

2. Повздовж косого проділа та крайової лінії росту волосся виконуємо 

плетіння у техніці «напівколосок» і робимо «мережану косичку». 

3. Нижню частину волосяного покриву голови заплітаємо зліва направо 

косичкою «колосок» з нижнім підплетінням і робимо  акуратну 

розтріпаність розпушивши її. 

4. Кінці всіх косичок збираємо в один пучок біля вуха і укладаємо в 

залежності від довжини волосся. 

 

7.  Рефлексія.  

Слово вчителя. 

  Що дав вам сьогоднішній урок? 

Учень.  

Сьогодні на уроці ми познайомилися  з технологією виконання 

вечірньої зачіски «Ніжність». Ці  знання я зможу використовувати в своїй 

практиці на уроках виробничого навчання та в житті. Також  мені було 

цікаво дізнатися про історію коси та торкання теми «Дівочих кіс» у 

мистецтві. Таким чином, мої знання про зачіски поглибилися. Тема «Зачіски 

із косичок» викликали в мене зацікавленість, бажання поглибити знання по 

цій темі. Ця тема, на мій погляд, актуальна. 

 



Слово вчителя. 

Дійсно, дівоча коса – це класика. Скільки століть цій зачісці – ніхто не 

скаже точно. Та все ж коси і косички переживають новий бум. Тому вам, 

майбутнім перукарям, я впевнена, ці знання знадобляться, щоб бути в 

подальшому майстром своєї справи. 

Учень читає вірш.      Навіщо косички дівчатам? – 

                  Ніяк зрозуміти не міг. 

                 На них треба стрічок багато 

                 Та й клопоту менше без них. 

 

                 Проте косички довгі 

                 Всім радують серця, 

                  Тому, що ті косички 

                              Дівчатам до лиця.               

                                         

8. Підведення підсумків уроку. 

9. Домашнє завдання (диференційоване). 

Обов’язковий мінімум.  

Опрацювати інструкційно-технологічну карту зачіски «Ніжність» 

Повторити   §7.3.10  с.154-157. 

        Тренувальний рівень. 

Запропонувати свій  варіант зачіски на основі зачіски із косичок. 

        Творче завдання  

Розробити інструкційно – технологічну карту фантазійної зачіски із 

косичок. 
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КРОСВОРД  «НАВПАКИ» «Модельні зачіски» 

Завдання . 

Скласти текстове завдання до 

кросворду «Навпаки». 



Інструкційно-технологічна карта зачіски на основі косичок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розчесати волосся і провести збоку проділ. 

Виділити пасмо над чолом. Тепер  

починаємо плести звичайний, простий  

колосок із двох пасом (плетіння у техніці 

коси «риб’ячий хвіст»), поступово 

рухаючись до потилиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Волосся потрібно трохи побризкати лаком 

для того, щоб  малюнок виходив 

гладеньким. Туго не затягуємо! Дуже ніжно 

плетемо за вухами, для того, щоб форму 

зачіски було помітно  в анфас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коли доплели колосок до самої лінії росту 

волосся на потилиці, трохи змінюємо 

стратегію. Із  сплетенного колоска трохи 

потрібно витягнути  прядки, для того, щоб 

зачісці надати  «неакуратну форму», а потім 

косичку-колосок потрібно  доплести до 

кінця,  плести потрібно досить тонкими 

прядками. 

 

 

 

1 

3 



 

 

 

 

 

 

4. Із вже готового колоска потрібно витягнути 

прядки петлями для того, щоб зачісці надати 

ажурну, повітряну  форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Потім  косу, схопивши у кінці за пару 

волосинок, затягуємо вгору для більшої 

розтріпаності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Відновлюємо  повністю всі операції 

плетіння  для іншої половини волосся. 

 

 

 

 

 7.  В результаті  у нас повинні  вийти  дві дуже 

акуратно «розпатланих» косички. 

 

 

 8.  Естетично косу укладаємо спіраллю та  

обвиваємо її іншою косою. Варіантів 

укладання досить багато. Закріплюємо  

невидимками, шпильками також і лаком.  

Руками додаємо  «петелькам» оригінальну 

гармонію. Готова  зачіска добре  підходить  

для  урочистих подій! 

 


